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Sayısı ~.ü Kıını~tur 

- SiYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ = - - lliınü ~cçnıiş Nu:shalar 10 K. 

Kurul~., .'ıh t Aj?ustos 927 Resmi ilanl:ınn snntirni 23. hufüsi 
ilaıılarııı keliıııesi ( 4) kuruştur. ________________ , ______________ ..._ ____________ .... ____ 

Baş ıe~ilimiz nhraya OônOü 
isi Abdiilha1ik Henda, Hi-

nd 

ovyet tankı tahrip edildi 
on beş b · n esir alındı 

v 

Ankara 5 (A. A.) -
Ht'f.ıkatinde iktisat V t>ki
li flii51ıü <;akır, i-.t;ınlrnl 
lllt:'lı'u~11 Ali lfarıa T:ır 

baıı oluuğ'u h·1lde Zou 
ğuldak sı.ıyahatindPn dö
ıır-n Başvekil Dr. Rt>fik 
SayıJCJrıı bugıırı ...... at 1 I,5 
te Aııkaraya dünıııü:?tnr. 

ya eticüuıhur Umumi Kfl

tihi Kt:>mal Gerlı>lel\, Baş 

yaver Celf\I, Vekiller, Va

li, Emniyet ~1üdürü tara
fından knr:;:ıl:ınnıış ve se
lfüıılarıııııştır . Kalabalık 

bir halk kiı h·~i Başvekili' 

Aıı'kara 5 ıA .A .) - 1 Ankara 5 A. A. -
~~inlandi) a CPplw iı dt· t .ı 

J:ı· t~kftt ,eyrıı i t.ıhip etıı t k 

te ve KnHi h ço ~· l t>' 

li çarpı .. ırıal.ırolnı k ·ı ır. 

Ru 1.ır o dıı ç· ı c
rlj~lt"riı i bild~roıt"ktı. l· ın 
l il r isP Hnsl mı • 1 ııH· 

iıuİ (tiklerini, anc;ık huıtunaıı 
hir,w. içnidc bulundukla
tırıı ku'' ' 'etJe teyit etmek

r· ledirlcr. 

Ka~rEman ~ir tayyareci 
:nıi henüz if:;a edil

lneyen bir tayyareci mit-
~ . 

~alyö1Je attığ'ı 45 ınennı 

er 

~}. 

o 

ıJe 4f> Hus öldiirıniiştür. 
Bir Fin tayyan•si de ka
~nr gfl i l:iır rol yapmış, 

l{us tay,·:ırl leri lıuııu ta
kit cli·n·c ) olda ani bir 
dünü-: '':ıırnrak takibinde .. ~ 

huıunan tayynreyr hiicüm 
C!derek düşürmüştür. 

An ·~ua A ( A. A. ) -
}'in ı ~~ ;1 ınukavemstc 
devam l'tmektedir. 

Lening-rat tf'bliği: As· 
kf.UiJ thmta~ v t rm nsub 
kıtalar iw 'l ı ·n.rC'ketlrrine 
d ·vanı tt tktPuir. Hicat 
erıe,n I i ıl t Hnı kıtaları 

taküJ ed'iıhekt~çlıı'. A kPr
leriıpj.1. h\ıduttnn 45 hiıcı 
llı ~rc ilçrl ·r\lİ~lerdir. 

1 Leningrad askeri mın-
1 takası kumandanlığı . 

nın tebliği : Leningi . 
rad askeri mıntaka -
sına aid kıt' alarımız 
ileri hareket {\r ne de 
vam etmişler, Yetsa 
manın cenubunda 25 

1 kilometre ileriye var 
mışlardır. 

Finlandiyanın koy 
duğu mayınlar temiz
lenmektedir. Sovyet 
kıtaları Ladoğa gö 
lünün yanındaki bazı 
yerleri zabt etmiş , 
havanın fenalığı tay 
yare faaliyetine n1a
ni olmuştur. 

f inlilerin mü~afaası 
Londra 5 / 6 Radyo: 

Haber verildiğine gö .. 
re Finliler şimalde 
kuvvetli bir müdafaa 
hattı teşkil etmekte
dirler. Finlandiyanın 

cenup mıntakasında 
faaliyet durmuştur. 

Rusf ar tuzaga düşürülüyor 
Ankara 5 A. A.~ -

Hı.J:.:inki : Finlandiya kıt

al:ırı diııı Laooğ'a g-ülii
rıiiıı şinı:ıh şıırhisirı ıı--: ol
dııkc ıı ı•!ıı nı 1 ıiyc·tli rnu-

affa· İ\t ıkr k:ııa111111g\ar-. . 
dır. Hu~ iık G r ınarıcla ha-
rekat y:ıpıluıı~ ' '" • ov. 
YPtler tuzrı~;, diiştiriilıııüş 

tür. So"yetleı Finliler 
.. 

t.ır:ıfmuan c:enber İ\'İne 
alırıını~lar ve 1500 esir 
v~rınişlerd i r. 

13.~:;-vPkil, l-.ta:-•yoııda 
Bıiyıik ~lillt·r ~lt,clbi HP 

S~tyğ'ı 

ıııi:;-ı ır. 

tez:ı hii ra tı göster-

Vekillerimizin tet .r ik eri Krelli Berzehinuc sa
yı::;ız tuıakl:ır kurnlınu~

tur. !:''iııl:ırıdiya arazisi 
müdafaa tarzı. So,·yPtle- Ankara S 1A. A. - Kastamonuya gitmiş-
rin c;ok fnzta g·t> <;ikıııele Dahiliye Vekili, Faik tir. 
rinc :-if'lıcrı oıııııı:;;tur. o·· t k d · s hh V k l H z ra ün aece saat ı iye e i i u-

Finlarııli~·alılar, ~l<ıyın o 

tuzak \'!" pıı .. u ı.!'ilıi iı::IPrue 23,30 da Çankırıya lfısi Alataş Erzinca 
ii~taddırlar. l"iıılaıı.ıiyanın gelmiş geceyi Vağon na gelmiş istasyonda 
yalnız bir nıürıefiki var- larında geçı'rm· t" merası·mle karşılan-
d O d k K l 

. ış ır. 
ır. ·ı. ·ıştır. ış ıarbı . • 

So,·yetler için l.ıckleıııne- Vekıl, sabahleyın mıştır. 
dik bir !::WYuir. Finliler ı 

Alla.nu ad:d~m111 tahkime ıŞehrı'mı·zde odJ .fi ve ko'' -karar ''eruıi:;dcr<lir. 

lon~ra tekzip e~iyor mür buhranı 
Ankara 5 A. A. -

Finlandiyalıların kul· 
landık.lan yer mayı 
nın İngiliz malı oldu 
ğu Londrada tekib 
ediln1ektedir. 

SON DAK 

P ğ r zay~ 

nir kaç giindenheıi Ş(•h
r ivl~ oılnıı \'P küıniir 

lı ~tıranı b:ı:ş g-ti:-;•ı·rıııi~. or-
ıı ın ın"ınurlııi!u tarafımhn 

köylüler orman re::ınıi 'n
ıı ıt·oikl,...riııdeıı 'e Hl ıl.tt 
rn~·iıı yerlndr n odun kt> 

A: 

1-. 
l r 

Ankara 6 A. A. - Finlandiyadan Lond
raya gelen haberler : 

So,yetler dün y. ptıJ.:hırı nıuh:ı rı ·lıt'h·ıd• · : 
y1ata u~ramışlardır. Finlil11r l\ıı lı iıJ" ilı·ı ıt·ıı' htı ıtir. 
~ovyetleıin takviye kıt:.wtı gı·I ıı i:;-:-e dt- k:ı ı ı dı·ı?it

dir. 
Helsinkith·ki kn.n:ıata gön· ı ... , Pi( ~-11dı. .ıt·ti Fiıı 

landiyaya gr.rek maddi ''e ~· rı 1..:--ı· 111 · 1111" ı h ·r ııir

Hi yardımda bulunacaktır. 
Finlill1 r Kn~lli BerzPhinde 64 ~u' yer T,ıııkı t:ılı 

rip f'tıııi~lnılir. Ilel. iııkid+>ıı 1:::-p:.ıııy •• y:ı ~· I• n luı 1 ı: 
lcre gıir.·, FiıılilN, Su' yetluuerı n lır :: ıı ı·~iı al 
mı~lardır. 

~ıµ ~HtirdiklNindPn sat 
ıııaktau ıııt·n t>dıltliklPl'İ 

İ l( İrı şehn• C'dun ve kömür 
g"t' l ııı"' ııı i ~tir. 

Filhakika un vaziyı•r 

ıırıııaıı kanununun tatbiki 
yoluıııla alınan tcdhirın
deıı ileri gelıni:;-tir. Fakat 
uu kanuni tedbirler <tlnır 

ken ş •hrin ve hnlkm malı 
ruk:.ıt ihtiyacını temin !ıu
tiu~unıla iktiza etlen ted
uirlerin de alınması ve ilı
tih.:lra ıııeydaıı verilılh.>nıe-
si g•!rr.ktir. 

Or nııuı kanmıuna güre 
hangi orman ve fundalık
lardan oıluıı kt• - iluıcsinin 
ı~ıviııi "e O'PrekPn r~snıirı . ~ 

:ı l ııı:ırak ruhsatiy•)~i veril-

ıııe~i icap ed""r. 
~t·lıriıııiz orınan nıe

ıu ıırl ıığ'u lıeııüz bu tcdlıir
lrri :ıl:ııııadığı için uıaı1-

rukat lrnhraııı ha~ gö:sreı

ıııi:-, halkla ki·\'luniıu ara . . 
:'ıııa ginıwk lıt~atını {!{h)t•· 

yı·rı ııııııa\': ı-:-ıı larııı ı•kııw 

ğ'ı nc ya~ ::;iirüıc11üş1 tir. 

~Phrimiı oı man me 
- ~onu 2 nci sayfada-



Sayfa 2 fYlus Sesl) Sayı 199! 

lsveç Hükfıme i 
Kısmi seferberlik ilan etti 

Belediye Riyaset 'nden jl 

Londra 5/6 Radyo: · suretle İsveçte 150 
İsveç hükumeti kısmi bin kişi silah altına 
seferberlik ilan etmiş, alınmış bulunuyor. 
45 bin kişiye .baliğ Bunlar Fin hudu 
olan bir kuvveti silah , dunda tahşit edil
altına çağırmıştır. B!-1 mektedir. 

Mayınlara karsı 1 
Londra 5/6 Radyo: veya Almanyaya gi 

Müttefiklerin mayın- decek eşyalar n1ua
lara karşı verdikleri yeneye tabi tutula 
abluka kararı dün ge- caktır. 
ceden itibaren tatbik Gemiler muayene 
ınevkiine geçmiştir. edildikten sonra Al-

Bu karar Alman man malı veya Al 
ihracatını yüzde alt manyaya gidecek eş. 
ınışa endirecek, As- ya müsadere edile 
ya ile olan ticaretini j cek, Gemilere ve di 
durduracak, komşu ğer eşyalarını hamil 
larından iptidai mad olarak yol verilecek 
deler ithalı da güde tir. Müsadere edilen 
şecektir. Bu karara eşyadan bozulacak o 
göre, Alınan nlenşeli lanlar satılarak be-

Ankara 5 A. A. -

Bel e d iye ınccli:-iııi.n 

16/11/939 tnıilıli kararı. 
ua oiııa · ıı aşağıda yazılı 

e:maf iı;;iu B ·lediyc 1..·ncii
ınenirıc<ı tııyirı edilen 9ar
:;;ıla.rdttıı başka yı)rlerd · 
icrayı ::-anat edeıniyPcı>k. 

IPriııdt>n gli:-;terilen çar., ı· 
Lı rda şinıdiılı'n <liikk:ln 
tedarik etmeleri lfLzıınge

lecegi ve aksi tanlirde 
icrayı sanat etmelerine 
nıinmade edilm\yPcPgi ilan 
olunur. 
1 - Sebzeci ve başbıik•

kall r, Leblebici Ye attar· 
lar. 

Ana cad<lPılı·ıı l bısırn anı-
m ar Çarş•..,ıııa inen sokak 

1 b:ışından itibaren Eipahi 

1 

ç ır~ısı başına kadar ve 
"ipahi pazarının müntdıa 
sine ıJil.;eıı ve attarlar 
çnrşısıııdan iıwn soknk lı:ı.· 
şından garlrn doğru Ulu 
caıniirı ~ark knpısınn giden 
:::okak uaşına kadar ve 
Ulu canıiin şimal diikkftrı
hm ınü:stesna garp kapı

::;ına iııcıı !$Okn.k lıaşıııtlan 
urı fabrikttsma kadar olan 

şısı. 

Denizlide, hava teh ~ B - Eski sarraçl:ır ç-ar 

de kalacaklardır. Ancak 
aralarında bu çarşıda bıı
Jıman diğor e~nuf çık:ırı

lacak ve yC;rlcrinc cign \·e 
sakadat ::'atanlar gı>tirile

ccktir. 
6 - aranğozlar. 

Buluıııluklnrı ~erlerde 
buluna bilirler. Aııa cadde 
de bulunamazlar. 
7 - Dcsticilcr. 

Es'd hayvan pazann
da yerleşeceklerdir. 
8 - Manifaturacilar. 

Ana caddenin her han
gi bir tarafında ve ~ışağ·ıki 
ı;ar~ıda ( Ya!ııız) sipahi 
<;cırşı::ıile aziz hocayiııin 

k:ılıvesine intn sokağa ka
dar olan yerde Ulucaıniin 
şiınalindeki diikkanlarda 
bulunacaklardır. 
9 - Kuyumcular. 

Süriir garajından ~IC'k
tep oinasrna kadar olau 
caddenin iki tarafiy1e sü
rür garajından kasaplar 
çarşı sına i uen sok ağ"ın 
iki tarafında bulunacak-
larılır. 

ardin 
D imi Encümenin~en 

6-12-939 Çartamba 

12,30 Proğra.m Ve mem· 
lcket ti<ıat ayarı 

12,35 ajans ve meteoro· 
loji haberleri. 

12,50 Türk müzigi 
13,30, 14:00 Müzik ( kü

çük or kcstr:.ı. . şef Necip 
Aşkın ) 

18:00 Proğram 
18,05 i\lemleket saat ay:ı 

ajansı ve meteoroloji ha· 
berleri 
18,~5 'l'iirk- Müzigi 
rn,~5 Konuşma Dış Po

litika hadiseleri 
lU,40 Türk müzigi fasıl 

heyeti 
20.~0 Temsil 
20,50 Haf talık posta ku

tusu. 
~ 1. 10 Müzik Rivascti 

Cümhur bandosu -· Şef: 
Ihsan K ün çer 
22.00 Menıteket S a a t 
• A y a r ı ajans haberle-

ri, ziraat, esham, tahvilat, 
kambiyo, uukut borsası 
(fiyat) 

22,20 Serbet Saat 

~2,30 .Müzik Opera Ar
yaları -PI 

Mardin ;.Diyar?~kır yo- 22,55 Müzik (cazbant pl.) 
lunun ~Iaruıııdeıı ıtılrnren ı o3 n:; n3 30 y k" "' , -u, - , arın ı 
3 +000-4 l X 110 iincü ., 
kilometrf1Pri arasuıda. 3110 program ve kapanış 

lranca Saat 1 :1,00 ve 
metre tulundaki ,.ose ta
ıııinıtı esa~iycsi açık . ek· 
:;iltıııeye çıkarı lııı ıştır. 

Ke~if bedeli (488G) li
rJ. 15 kuruştur. 

lhalesı 12/12/939 Sa. 
lı güuü :saat 14 de Vfü1-
Yl' t makamında toplana. 
cak olan Daimi Encümen
ce yapılacaktır . 

.Mu\•akkat t e'ın inat 
ıııiktarı ::Jü3 liradır. 

hteklileı in Vilayete 
müracaatle kunıisyonu 
malısusund.ın bu işe ait 
ehliret va~ıkası almaları 
şarttır. 

18,·15 de 

Ar:ıpca: Sa2.t 13,15 ve 
19,45 de 

Ji'r:msızca : 
ve 20, 15 da 

Sa:ıt 13,45 

arınki 
Post alar 

7/12/939 Perşembe 

Yarın sabalı gelecek 
Tren postası voktur . . 

likelerine karşı pasif t;\H~ı. 

E,·rnkı ke.Ji~o ve fen
ııiye ile şartnameleri crür
mek \"C daha fazla tefsi· 
ıat alıuak isteyerıleria Da-

l . ~ E .. 

1 

ıını ~ncumen k:ılemiııe ve 

Öğleden sonra saat 
13,30 da Diyarbakır, An

kara, 1.;tanbul Derik, Kı· 
zılt.ep<', Nu~aYbin ve saat 
17 de Cizre, .Idil, Midyat, 

korunma tecrübesi ya 4 - Nalbantlar. 
Ana C'addede sebw, 

pılmıştır. Saat 10,50 ıııeyv... f·kııwk, leblebi, 

Nafia miidürliigüne rnüra· 

l 
ı~natları i!An olwnur. 

1··1-6 o de alarım işareti ve lıah·a satılnn ikinci t;~<ld<'
rilmiş, halk derhal sığ lı·rde buluııaı:ı ,ızlar l.ıun 

nak1ara iltica etmiştir. l:-mfarı Ahmet lıa~r:wi, Umum Neşriyat ve yazı 

M . . . Ihnamn, haıarının ogfo 1 işleri Müdürü 

.. Gercüş, Sa vur postaları 
gelecek ve saat 18 de 
~ki:spres Tren postası 
gidecektir. 

emurlar, vazıfeJerını ı verlt>riııden kalkıp nıahalıe 1 • 
b.. ··k b. d'kk t · ı d k. ı Sıret ayar 

U} u ır ı a ve a•a arın a ·ı a ıırlara yeıJe 1 M d'" 
muvaff akiyetle başar· ı' şeceklf•rnir. ar ın 

5 - Kas.sablar. Ulus ('esi Matbaasında 
mışlardır.. . Hale;n bulundukları yer- pa.sılınıştır~ 

Mektup ki~esi sut 8 
den 17 ye, Ifa.-vale ve pa· 
ket branjı da aaat 8 den 
l~ şo kadar açıktır, 


